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V mesecu septembru 2012 je bil na seji sveta zavoda sprejet Letni delovni načrt Osnovne šole 

Križe za šolsko leto 2012/2013 (LDN). Pred sprejetjem smo posamezne dele LDN 

obravnavali na strokovnih aktivih in pedagoških konferencah. Predlog je bil poslan tudi 

svetom krajevnih skupnosti in ustanovitelju.  

Za izvajanje LDN so bili mesečno izdelani operativni plani. Med šolskim letom smo sproti 

evalvirali uresničevanje posameznih nalog. Predvsem zaradi vremenskih razmer smo 

nekaterim dejavnostim spremenili datum. Poleg planiranih nalog smo naknadno izvedli še 

nekatere dodatne dejavnosti, in sicer:  

● Vaški sejem v Sebenjah - v okviru krajevnega praznika (predstavitev šole, 

predstavitev raziskovalne naloge Blata in vodenje (6. 10. 2012). 

● Športna tekmovanja v okviru praznika krajevnih skupnosti in zaključna prireditev v 

Pristavi - kulturni program (7. 9. 2012). 

● Lutkovna predstava Sovica za učence od 1. - 5. razreda (22. 11. 2012). 

● Delavnice O2 za vsakega - za učence 7. razredov (12. 3. 2013). 

● Festival naše prihodnosti na OŠ Orehek (18. 5. 2013). 

● Ekskurzija za nadarjene učence - Ruska kapelica (15. 5. 2013).  

● Lutkovna predstava Kaj mora sova opraviti spomladi za učence od 1. - 3. 

razreda (13. 6. 2013) 

● Sodelovanje učencev turističnega krožka na občinski prireditvi Festival tržiških bržol 

(15. 6. 2013). 

● Vilinski ključ - delavnica za učence od 1. - 5. razreda (18. 6. 2013). 

● Nastop dramskega krožka v Kulturnem centru Tržič (15. 6. 2013). 

● Nastop dramskega krožka v Knjižnici doktor Toneta Pretnarja Tržič (9. 5. 2013). 

● Otroci vrtca Tržič enota Križe na obisku v knjižnici OŠ Križe (vsak petek od 

decembra do aprila). 

● Intenzivne pevske vaje - vrh Treh Kraljev (30. 11. - 2. 12. 2012). 

● Obisk evropske poslanke (1. 10. 2012). 

 

Drugih večjih problemov, ki bi vplivali na organizacijo dela in potek pouka, ni bilo. LDN je 

bil izveden v celoti v okviru načrtovanih nalog in časovnih terminov. 
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1. KADROVSKI POGOJI 

 

Šolsko leto smo pričeli z manjšimi kadrovskimi spremembami: 

8. 2. 2013 se je vrnila s porodniškega dopusta Bogdanič Nevenka, ki jo je nadomeščala  

Darinka Jekovec. 

22. 2. 2013 se je vrnila s porodniškega dopusta Skubic Maruša, ki jo je nadomeščala Maja 

Bitežnik 

6. 11. 2012 je porodniško nastopila Košir Monika, ki jo nadomešča Miha Povšič. 

25. 4. 2013 je vzela bolniški dopust in nato nadaljevala porodniški dopust Martina Hribernik, 

ki jo nadomešča Romana Kramar. 

5. 2. 2013 je nastopila porodniški dopust Kralj Simona, ki jo se sprva nadomeščala Ana Černe 

in od 11. 3. 2013 dalje jo nadomešča Aleksandra Kelemina. 

1. 9. 2012 odstopi z mesta pomočnice ravnateljice Andreja Polanšek. Mesto pomočnice 

ravnateljice od tega dne  opravlja Nataša Dovžan. 

     Od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 smo preko javnih del za izvajanje učne pomoči zaposlili 

Romano Kramar, od 6. 5. 2013 pa do 30. 6. 2013 je delo opravljal Primož Puhar. 

     S 1. 9. 2012 je bila Tanja Vuković razporejena na delovno mesto svetovalnega delavca. 

Kralj Simona je do odhoda na porodniški dopust dopolnjevala učno obveznost na 

Biotehniškem centru Naklo (ob torkih). 

Ažman Simona, mobilna pedagoginja, zaposlena na POŠ Antona Tomaža Linharta 

Radovljica, je pri nas izvajala individualno učno pomoč za učence z odločbo.  

Harej Maša, zaposlena na Športni zvezi Tržič, je v tem šolskem letu izvajala projekt Zdrav 

življenjski slog. 

  

Imeli smo 6 zaposlitev za določen čas, večinoma zaradi nadomeščanj bolniških in porodniških 

odsotnosti. Zaradi začasnosti trajanja projekta Zgodnje uvajanje angleškega jezika je bila za 

določen čas zaposlena tudi učiteljica Polonca Kammermeier. 

Zaradi daljše bolniške odsotnosti čistilke Milke Majstorovič je na njenem delovnem mestu še 

vedno zaposlena Teodora Banovič. 
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2. MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI 

 

V pripravah na novo šolsko leto smo poleg rednih vzdrževalnih del izvedli sledeče investicije 

v skupni vrednosti 27.941,48 € (za leto 2013):  

● Obnova parketa v učilnici za biologijo in v učilnici za fiziko (3.379,20 €). 

● Zamenjava radiatorjev v učilnicah 2, 3, 4, 5 in fasada z izolacijo na južni strani šole  

(9.809,22 €). 

● Izdelava videonadzora (8.792,82 €). 

● Obnova oken v učilnici za biologijo. 

 

 

S sredstvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let smo v soglasju z ustanoviteljem 

izvedli še: obnova tal v učilnici za tehniko s talno gumo (2.458,00€+DDV) in obnova tal v 

stranskem in glavnem vhodu šole s kamnom ter dobava predpražnikov (4.821,60€). 

 

3. OSNOVNI PODATKI 

 

V oddelke podaljšanega bivanja je bilo vključenih 138 učencev (45,54 %). Trije oddelki so 

delovali od 11.40 do 12.30, pet oddelkov je delovalo od 12.30 do 14.10 nato do 15.00 trije 

oddelki, do 15.50 dva oddelka in en oddelek do 16.30 ure. Organiziran je bil tudi oddelek 

jutranjega varstva, v katerega je bilo vključenih 30 učencev. Kljub temu, da je po zakonu 

jutranje varstvo organizirano le za učence 1. razredov, je bilo v oddelek vključenih tudi 10 

učencev 2. razredov (33,3 %). 

Pouk je obiskovalo 303 učencev, ki so bili razporejeni v 17 oddelkov (97 učencev I. triade, 

110 učencev II. triade in 95 učencev III. triade).  

 

4. REALIZACIJA PROGRAMA 

a) Obisk pouka 

Obisk pri pouku je bil preteklo šolsko leto v I. triadi 94,49 %, v II. triadi 95,40 % in v III. 

triadi 95,28 %. Obisk pri pouku na šoli je bil 95,06 %. 
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b) Realizacija ur pouka 

Realizacija ur po obveznem predmetniku je bila ob koncu pouka v I. triadi 98,94 %, v II. 

triadi 98,82 % in v III. triadi 99,21 %. 

Realizacija ur pri izbirnih predmetih je bila 100,4 %.  

Skupna realizacija ur po obveznem predmetniku od 1. – 9. razreda, če upoštevamo tudi 

izbirne predmete, je bila 99,34 %. 

 

c) Realizacija ur dopolnilnega, dodatnega pouka in interesnih dejavnosti 

 

 

 

Ob koncu šolskega leta je bilo opravljenih 101,5 % planiranih ur dopolnilnega in dodatnega 

pouka.  

 

Od razpisanih interesnih dejavnosti jih je delovalo 32. Interesne dejavnosti so izvajali učitelji 

(87,5 %) in zunanji sodelavci (12,5 %).  
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Interesni program športa je vključil učence cele šole, ki so priložnostno sodelovali na športnih 

tekmovanjih.  

Poleg krožkov, ki so bili razpisani v okviru šolskega programa, so učenci obiskovali še 

dejavnosti izven šole (glasbena šola, ples, nogomet, smučanje, sankanje, skoki, odbojka …). 

Skupna realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka ter interesnih dejavnosti je bila 101,11 %, 

obisk teh dejavnosti pa 96,24 %. 
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d) Realizacija ur individualne učne pomoči 

V začetku šolskega leta 2012/13 smo imeli 9 učencev z odločbo individualne učne pomoči, 

kar pomeni 2,97 % vseh učencev. Učenci so bili deležni individualne učne pomoči pri 

slovenščini, matematiki in angleščini. Individualno učno pomoč so izvajali učitelji in 

svetovalni delavci oziroma strokovni delavci, ki so bili z odločbo določeni. 

 

5. KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA 

a) Učni uspeh 

Ob zaključku šolskega leta je bilo opisno ocenjenih 98 učencev prvega, drugega in tretjega 

razreda. En učenec iz 2. razreda, ni napredoval v višji razred.. Ostalih 205 učencev je bilo 

ocenjenih s številčnimi ocenami. 

Učenec 9. razreda ki je obiskoval osnovno šolo deseto leto, je zaključil šolanje v mesecu 

novembru. 

Trije učenci 8. razreda so imeli popravne izpite iz geografije in zgodovine. Štirje učenci iz 9. 

razreda so imeli popravne izpite iz fizike, slovenščine, nemščine, matematike in angleščine. 

Dva učenca 8. razreda in  en učenec 9. razreda so opravili izpite v prvem roku, ostali pa v 

drugem roku. 

Pri posameznih predmetih od 4. do 9. razreda so učenci dosegli sledeče povprečne ocene: 

 

PREDMET POVPREČNA OCENA PREDMET POVPREČNA OCENA 

slovenščina 3,53 fizika 3,3 

angleščina 3,69 biologija 3,38 

zgodovina 3,69 naravoslovje 3,96 

kemija 3,39 spoznavanje družbe 3,74 

matematika 3,59 nemščina 3,65 

geografija 3,2   

SKUPNA 

POVPREČNA OCENA 

 

3,55 
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Skupna povprečna ocena je za 0,01 višja od povprečne ocene v preteklem šolskem letu (3,54).  

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda so med izbirnimi predmeti, ki so bili ponujeni pred začetkom 

šolskega leta, izbrali: 

 

 

Povprečna ocena pri izbirnih predmetih je zelo visoka, kar kaže na ustreznost izbire učencev. 

 

Šolsko leto je uspešno zaključilo 297 učencev (100 %).  

 

b) Nacionalno preverjanje znanja 

V 9. razredu je v prvem roku opravljalo NPZ pri matematiki, angleščini in slovenščini 29 

učencev (100%). V šestem razredu se je NPZ pri slovenščini, angleščini in matematiki 

udeležilo 40 učencev (93 %). 

 

c) Samoevalvacija 

Vsak učitelj po urah pouka opravlja samoevalvacijo. Na pedagoških konferencah in sestankih 

strokovnih aktivov sistematično spremljamo in evalviramo ustreznost učnih načrtov in učnega 

procesa. 
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6. SODELOVANJE UČENCEV NA NATEČAJIH, TEKMOVANJIH V 

ZNANJU IN SPRETNOSTIH NA DRŽAVNI OZIROMA MEDNARODNI 

RAVNI 

Poleg uspešno zaključenega šolskega leta in nekaterih odličnih učnih uspehov so bili naši 

učenci uspešni tudi na različnih tekmovanjih. S svojim znanjem so dosegli vidne uvrstitve na 

občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih.  

Učenci I. in II. triade so sodelovali na naslednjih tekmovanjih: Mednarodni matematični 

Kenguru, Vesela šola, Računanje je igra, Branje, pisanje je igra, Bralna značka, angleška 

bralna značka in Tekmovanje za čiste in zdrave zobe. 

a) I. in II. triada 

TEKMOVANJA 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
PRIZNANJE MEDALJA BRONASTO 

PRIZNANJE 
SREBRNO 

PRIZNANJE 
ZLATO 

 PRIZNANJE 

Slovenska bralna 
značka 

1. triada 
4., 5. razred 

98 

67 

 

98 

56 

 

    

Angleška bralna 
značka 

 
79 4   26 49 

Cankarjevo 
tekmovanje 

 
37   13 3  

Mednarodni 

matematični Kenguru 
 

117   28   

Matematično 

tekmovanje 
Računanje je igra 

166 

 

110 

 

   24 

Cici Vesela šola 98 98     

Športni program Zlati 

sonček 
 

98  98    

Športni program 

Krpan 
 

110  110    

Vesela šola 13   11 2  

SKUPAJ 939 422 208 52 31 73 
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b) III. triada 

 

Učenec Vid Primožič je na državnem tekmovanju iz fizike dosegel zlato priznanje in tretjo 

nagrado,  na državnem tekmovanju iz sladkorne bolezni zlato priznanje in 1. mesto. 

Učenec Gašper Martič je na državnem tekmovanju iz angleščine dosegel zlato priznanje in 1. mesto. 

Učenki Nika Štrin in Neža Terziev sta se udeležili  Državnega srečanja mladih zgodovinarjev 

in osvojili zlato priznanje.  

Učenci zadnje triade so sodelovali na natečaju “Ruska kapelica kot simbol miru”. Učenka 

Neža Pintarič je osvojila prvo mesto in si prislužila brezplačni izlet v Moskvo julija 2013.  

 

Učenci 2. b, 5., 6. razredov in zadnje triade so sodelovali na likovnih natečajih: 

● mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano, 

● izdelovanje gregorčkov, 

● portret dr. Toneta Pretnarja, 

● Lions cluba s temo Plakat miru, 

● svetovni festival tržiških bržol. 
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Spomladi 2012 je bila naša šola izbrana za naj kulturno šolo. Ta plaketa je podeljena za dobo 

štirih let. 

c) raziskovalne naloge  

V okviru republiškega programa Znanost mladini smo s tremi nalogami sodelovali na 14. 

regijskem srečanju mladih raziskovalcev. 

 

UČENEC/KA MENTORICA NASLOV NALOGE RAZRED DOSEŽENO MESTO NA 

TEKMOVANJU 

Nika Štirn 

Neža Terziev 

Andreja Polanšek Od kovčka do kombija: 

zgodovina Potujoče 

knjižnice Tržič 

9. a 1. mesto na državnem 

tekmovanju mladih 

raziskovalcev 

Vid Primožič Božena Perko Vpliv temperaturnih 

sprememb na  

Tržiško Bistrico 

9. a 2. mesto/regijsko 

Vid Primožič  

Tinkara Zaletel 

 Urh Primožič 

Betka Potočnik 

Katja Konjar 

Naša Frida kuha 9. a 

8. b 

7. a 

1. mesto/regijsko 

bronasto priznanje 

 

Učenki Nika Štrin in Neža Terziev sta si z raziskovalno nalogo poleg odličja prislužili še 

brezplačno udeležbo na taboru Mladih raziskovalcev.  
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d) športna tekmovanja 

Učenci so se v šolskem letu 2012/2013 udeleževali športnih tekmovanj v 10 različnih  

panogah:  

ŠPORTNA 

PANOGA 

PODROČJE REZULTATI   

  MESTO PANOGA ŠPORTNIK 

ATLETIKA občinsko 

prvenstvo 

september 

1. 60m Anže Močnik 

  1. 300m Anže Močnik 

  1. višina Klavdija Prešeren 

  3. višina Maruša Debeljak 

  3. višina Urh Košir 

  2. Daljina Anže Močnik 

  2. vortex Matej Bok 

  3. vortex Drejc Fležar 

  1. troboj Anže Močnik 

  2. Štafeta  deklice   

  1. Štafeta dečki   

KROS občinsko 1.   Rika Dolžan 

  2.   Lana Pivk 

  3.   Rener Andraž 

  3.   Robert Marijanica 

  2.   Karmen Perko 

  1.   Matej Bok 

  1.   Maruša Debeljak 

  3.   Jerca Novak 

  2.   Maruša Tinka Fležar 

  2.   David Cof 

  3.   Žan Rogelj 
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  3.   Klavdija Prešeren 

KROS po mamutovih 

poteh 

področno 3. 300m Rika dolžan 

  1. 300m Lana Pivk 

  4. 300m Lovro Dovžan 

  1. 300m Hana Dolinar 

ATLETIKA 

  

občinsko 

tekmovanje 

šolski pokal 

1. 60m Jerca Novak 

  2. 60m Karmen Perko 

  3. 60m Benjamin Poljanc 

  3. 300m Karmen Perko 

  2. 300m Lina Mešič 

  1. 300m Matej Bok 

  3. 300m Žiga Plohl Černigoj 

  1. 600m Maruša Debeljak 

  2. 600m Maruša Tinka Fležar 

  3. 600m Matevž Thaler 

  3. daljina Jerca Novak 

  2. Višina Adriana Marijanica 

  1. višina Maruša Debeljak 

  1. Višina Miha Dolžan 

  1. vortex Maruša Tinka Fležar 

  3. vorteks Rebeka Studen 

  1. Vortex Matej Bok 

  2. vorteks Miha Dolžan 

  3. 60m Drejc Fležar 

  3. 60m Klavdija Prešeren 

  1. 60 Anže Močnik 
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  1. 300m Ema Terbovc 

  3. 300m Anže Močnik 

  1. Štefeta dečki   

  3. Štafeta deklice   

  3. 1000m Petra Kocjančič 

  3. 1000m David Cof 

  2. 1000m Žiga Jančič 

  2. daljina Andraž Bok 

  2. višina Klavdija Prešeren 

  1. Vortex Drejc Fležar 

ATLETIKA področno 

tekmovanje 

1. 

2. 

2. 

tek na 1000m 

vorteks 

Višina 

Anja Neža Šmid 

Drejc Fležar 

Urh Košir 

ATLETIKA DRŽAVNO 17. 

4. 

9. 

višina 

1000m 

Vortekx 

Urh Košir 

Anja Neža Šmid 

Drejc Fležar 

KOŠARKA občinsko prvenstvo 1.   starejši dečki 

  2.   Mlajši dečki 

ROKOMET občinsko prvenstvo 3.   starejše deklice 

  2.   starejši dečki 

  1   mlajši dečki 

  1.   mlajše deklice 

NOGOMET občinsko prvenstvo 1.   starejši dečki 

  3.   mlajši dečki 

BADMINTON občinsko prvenstvo 3.   Neža Pintarič 

  3.   Maruša Debeljak 

  1.   Laura Višnar 

  1.   Matej Bok 

  1.   Drejc Fležar 
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  2.   Ekipno OŠ Križe 

BADMINTON področno 

tekmovanje 

3.   Ekipno Oš Križe 

  1.   Matej Bok 

ODBOJKA občinsko prvenstvo 2.   starejši dečki 

  1.   starejše deklice 

  1.   mlajše deklice 

  3.   mlajši dečki 

LOKOSTRELSTVO državno prvenstvo 

zunaj 

2. 

  

  Meglič Ajda 

  

  2.   Blaž Teran 

  6.   David Lupša 

 Državno dvoransko 

prvenstvo 

1.   Meglič Ajda 

  2.   Teran Blaž 

  5.   Neža Terziev 

  5.   Žan Škerjanc 

  7.   Luka Krmelj 

SMUČARSKI SKOKI državno 5.   Matic Kutin 

  7.   Lovro Dovžan 

 področno 3.   Andraž Rener 

  5.   Matic Kutin 

  4.   Lovro Dovžan 
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Izredne dosežke na državnih prvenstvih osnovnih šol so dosegli:   

● v lokosrelstvu je Ajda Meglič osvojila 1. in 2. mesto, David Lupša 6. mesto, Blaž 

Teran dve 2. mesti, Žan Škerjanc 5. mesto, Neža Terziev 5. mesto ter Luka Krmelj 7. 

mesto,  

● v mesecu februarju je Urh Košir dosegel 4. mesto  v deskanju na snegu,  

● junija sta  Matej Bok in Anže Močnik dosegela 10. mesto in 11. mesto v atletiki na 

300 m, 

● v smučarskih skokih z alpskimi smučmi sta Matic Kutin in Lovro Dovžan osvojila 5. 

in 7. mesto. 

 

Učenci 8. in 9. razredov so bili  vključeni v projekt ŠKL nogomet.  

 

7. SODELOVANJE OZIROMA VKLJUČENOST ZAVODA V 

IZVAJANJE PROJEKTOV 

 

Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje 

Učenci interesne dejavnosti nemščina v 4. razredu (14) so z mentorico Katjo Konjar že sedmo 

leto sodelovali z Ljudsko šolo Borovlje. Učenci so preko medsebojnih obiskov spoznali način 

dela v šoli sosednje države, razlike in podobnosti, ki jih povezujejo:  

● 11. september 2012 – Ljubljana in hiša eksperimentov 

● 3. april 2013 – Obisk vrtnarije v Borovljah 

● 8. maj 2013 – Voden ogled Celovca 

● 14. junij 2013 – Varna vožnja Jumicar v Križah 

 

Projekt Zelena šola 

V spomladanski in jesenski zbiralni akciji papirja smo zbrali 30,5 ton papirja in najboljše 

zbiralce odpeljali na izlet v neznano – Tehniški muzej Bistra. V letošnjem letu smo zbirali še 

tonerje, kartuše, zamaške, odpadne baterije in sijalke. Uspešno smo ločevali odpadke, jedli 

zdravo in se posladkali s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. V soboto, 11. 5. 2013, smo 

izvedli eko dan, ki je povezoval še projekte Dan druženja treh generacij, Veter v laseh in 

Zdravo šolo.  

 

Projekt Postopno uvajanje obveznega drugega tujega jezika 
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Naša šola je bila v šolskem letu 2008/09 sprejeta v projekt Postopno uvajanje drugega tujega 

jezika. V šolskem letu 2012/13 je pouk nemščine potekal brez težav s 100 % realizacijo ur, 

povprečno oceno 3,54 in v zadovoljstvo staršev in učencev.  

 

Projekt Zdrava šola 

Projekt na šoli poteka četrto leto zapored. Cilj projekta je ozaveščanje o prednostih načina 

zdravega življenja. Velik pomen dajemo preventivnim dejavnostim na področju zdravega 

razvoja in življenja učencev. Šolo skušamo narediti čim bolj prijazno in učencem pomagati 

oblikovati celostno samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno in zadovoljno 

življenje. Skrbimo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje 

vsebin o zdravju, za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujamo zdrav način preživljanja 

prostega časa. Skrbimo za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno 

varnost in varno kolesarjenje, posebno pozornost namenjamo kvalitetnim medsebojnim 

odnosom, nenasilni komunikaciji in telesni aktivnosti. 

Letos je poudarek tudi na ozaveščanju zaščite pred soncem. 

 

Projekt Policist Leon svetuje 

Policist Leon svetuje je državni preventivni projekt, ki ga naša šola izvaja skupaj s Policijsko 

postajo Tržič. V šolskem letu 2012/13 je bil projekt razdeljen na 6. sklopov: 

● Varna pot v šolo, varnostni pas in varnost pešcev. 

● Pirotehnika in posledice, vandalizem, varna smuka. 

● Nasilje, neznanci, tablete. 

● Vlom, sam doma, prenosni telefon, bančne kartice. 

● Varna vožnja s kolesom, opis kolesa, hitrost, skiroji in rolerji, varnost v bazenu. 

● Kolesarski izpit. 

 

Projekt Pasovček  

V projektu sodelujemo že šesto leto. Poteka preko celega šolskega leta. Cilji: 

● spodbujanje pravilne uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med 

vožnjo, 

● ozaveščanje o pomenu prometne vzgoje oz. previdnega ali primernega ravnanja v 

prometu, 

● pridobivanje veščin, povezanih s prometno varnostjo (hoja po pločniku, prečkanje 

ceste, cesta ni igrišče, pešec ponoči …), in s tem povečevanje varnosti v prometu, 
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● spoznavanje prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov 

pomembnih za vedenje pešcev in kolesarjev, 

● utrjevanje vedenja o varni poti v šolo, o obnašanju na avtobusu. 

  

Projekt e-šolstvo 

S šolskim letom 2009/10 se je naša šola vključila v projekt E-šolstvo. Cilj projekta, ki poteka 

pod vodstvom Ministrstva za šolstvo, je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju 

usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter na področju svetovanja, didaktične 

podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom. V mesecu avgustu smo izvedli 

seminar Uporaba Vox konference. V mesecu maju pa smo organizirali in izvedli svetovanje 

Uporaba e table. 

 

Projekt Teden vseživljenjskega učenja 

Od 13. 5. do 17. 5. 2013 je na naši šoli tretjič potekal Teden vseživljenjskega učenja (TVU 

2012). Učitelji so po objavi programa prireditev pripravili delavnice za starše, stare starše, 

učence in ostale krajane. Predlog za naslednje šolsko leto je, da se projekt izvede v mesecu 

juniju po koncu pouka. 

 

Projekt Simbioz@ 

S šolskim letom 2011/12 se je naša šola vključila v projekt Simbioz@. Simbioz@ e-pismena 

Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt, ki je povezal dve generaciji. Namen 

projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V 

tednu od 21. do 25. oktobra 2012 so prostovoljci predstavnike generacije svojih dedkov in 

babic navdušili za rabo računalnika. Izobraževanje je potekalo na naši šoli v računalniški 

učilnici. Kot prostovoljci so sodelovali učenci naše šole. 

 

Projekt Zgodnje uvajanje tujega jezika 

Je inovacijski projekt v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Cilj projekta: 

● Razvijati in spodbujati zanimanje za večjezičnost in dvojezičnost otrok. 

● Razvijati in spodbujati interkulturno vzgojo z izgrajevanjem 

jezikovnih/medkulturnih zmožnosti. 

● Razvijati in spodbujati svojo didaktično usposobljenost za zgodnje poučevanje 

jezikov. 
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● Razvijati veščine timskega dela. 

 

Projekt Tekmovanje za čiste in zdrave zobe  

Cilji projekta: 

● usvajanje znanj in veščin o zobozdravstveni vzgoji, 

● spodbujanje k redni in pravilni zobni higieni, 

● učenje tehnike pravilnega umivanja zob. 

8. ŠOLE V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ 

V šolo v naravi in plavalni tečaj so bili vključeni učenci 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 9. razreda. To 

pomeni, da je bilo 209 učencev (68,97 %) deležnih različnih oblik in vsebin dela, ki sodijo v 

razširjeni program šole.  

 

DEJAVNOST RAZRED ŠTEVILO UČENCEV CENA DEJAVNOSTI 

 na učenca 

CŠOD Dom Jurček 

naravoslovna 

 

3. 

 

23 

 

78,10  € 

Terme Snovik 

plavalna šola 

 

4. 

 

25 

 

134  € 

CŠOD Planica 

alpsko smučanje 

 

5. 

 

29 

 

80,00 € 

Piran 

naravoslovna 

 

7. 

 

32 

 

108,52 € 

CŠOD Dom Radenci 

naravoslovna 

 

6. 

 

43 

 

88,98 € 

Kofce 

tabor prve pomoči 

 

9. 

 

32 

 

65 € 

 

plavalni tečaj 

 

2. 

 

25 

 

53,35 € 
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9. NADARJENI UČENCI 

Za nadarjene učence 6. in 7. razreda je bil izveden naravoslovni tabor v CŠOD Bohinj (22 

učencev – 53,20 € na učenca), učenci 4., 5., 8. in 9. razredov pa so si ogledali mednarodno 

razstavo Leonardo da Vinci - Genij in se sprehodili po Ljubljani ter si ogledali glavne 

znamenitosti. V povezavi s poukom zgodovine so se udeležili tudi natečaja Ruska kapelica. 

Delo z nadarjenimi učenci je izvajala pedagoginja Tanja Vuković.  

Učencem smo omogočili priprave na tekmovanja, udeležbo na tekmovanjih in možnost 

pridobitve statusa, s katerim je vsak lahko usklajeval šolske in izven šolske dejavnosti. 

10. EKOLOŠKO OSVEŠČANJE 

V šolskem letu smo v mesecu novembru in aprilu organizirali zbiranje starega papirja. Preko 

celega leta smo ločevali papir in plastiko od ostalih odpadkov ter sodelovali na natečajih z 

ekološko vsebino. 12 učencev, ki so zbrali največ papirja, je odšlo na nagradni izlet tehniški 

muzej Bistra. 

 

ODPADNA EMBALAŽA KOLIČINA ZBRANE 

EMBALAŽE 

papir 30500 kg 

baterije 11 kg 

tonerji, kartuše 128 kosov 

  

 

11. VKLJUČEVANJE ZAVODA V ŽIVLJENJE IN DELO V LOKALNEM 

IN REGIONALNEM OKOLJU 

a) Sodelovanje na kadrovskem področju 

Naša šola uspešno sodeluje z vsemi zavodi v občini. Prav tako dobro poteka sodelovanje med  

učitelji in ostalimi strokovni delavci vseh treh šol.  

V letošnjem šolskem letu je učiteljica glasbe dopolnjevala učno obvezo na Biotehniškem 

šolskem centru Naklo. 
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b) Sodelovanje z zavodi na drugih področjih: 

● V mesecu aprilu 2013 so nas obiskali otroci Vrtca Križe. Učenci dramskega 

krožka naše šole so jim zaigrali igrico.  

● V mesecu maju 2013 so učenci dramskega krožka nastopili tudi v knjižnici dr. 

Toneta Pretnarja, Tržič. 

● V mesecu juniju 2013 so učenci dramskega krožka nastopili na sobotni matineji v 

Kulturnem centru Tržič. 

● Z Vrtcem Križe je usklajen urnik uporabe učilnice na prostem.  

● Otroci Vrtca Križe so dve uri tedensko izvajali športno vzgojo v šolski telovadnici. 

● Otroci Vrtca Križe so v drugi polovici leta redno tedensko obiskovali šolsko 

knjižnico. 

● Zelo dobro sodelujemo s Športno zvezo Tržič (organizacija občinskega krosa in 

atletskega tekmovanja, oddaja prostorov za sestanke, obveščanje o športnih 

aktivnostih, ki jih organizira Športna zveza za občane …). 

● Za krajane ob prazniku KS Križe in ob dnevu spomina na mrtve pripravimo 

kulturni program. 

● Zvezi Borcev pomagamo pri izvedbi kulturnega programa, skrbimo za čiščenje 

okoli spomenika pred šolo in jim nudimo prostor za sestanke.  

● Skupaj s šolsko zdravnico Zdravstvenega doma Tržič smo izvedli sistematske 

preglede in obvezno cepljenje za učence 1., 3., 5. in 8. razredov. Z 

zobozdravstveno službo smo opravili tudi sistematske zobozdravstvene preglede 

za vse učence šole in skrbeli za zobno preventivo. 

● Uspešno je sodelovanje med planinskim krožkom naše šole in Planinskim 

društvom Križe.  

● Uspešno sodelovanje z JSKD - območna izpostava Tržič, ob organizaciji 

Spomladanskega koncerta (območno srečanje otroških in mladinskih pevskih 

zborov). 

● Uspešno je sodelovanje med turističnim krožkom naše šole in krajevno skupnostjo 

Sebenje ter TD Tržič.  

● Skozi vse leto je potekalo tudi sodelovanje  s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja. 

Knjižnico so tako kot vsako leto obiskali sedmošolci. Za najboljše bralce je 

knjižnica organizirala srečanje s kantavtorjem Adijem Smolarjem. Učenci 

zgodovinskega krožka pa so v sodelovanju s knjižnico pripravili raziskovalno 

nalogo o zgodovini potujočega knjižničarstva.  
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c) Organizacija in izvedba hospitacij in pedagoške prakse za študente 

V šolskem letu smo imeli 1 študentko na pedagoški praksi.  

ŠTUDENT/KA PREDMET PEDAGOŠKE URE MENTOR/ICA 

Nastja Rejc gospodinjstvo 15 Božena Perko 

12. VZGOJNI UKREPI 

Med šolskim letom je bilo izrečenih devet vzgojnih opominov. Najpogostejše so bile kršitve 

šolskih pravil, verbalno nasilje nad učitelji in sošolci, neprimerno vedenje in motenje pouka, 

neopravičeni izostanki od pouka, poškodovanje tuje lastnine. Na kršitve smo ukrepali v 

skladu z vzgojnim načrtom šole. 

13. SVET ZAVODA IN SVET ŠOLE 

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja imamo na šoli organiziran 

Svet staršev in Svet zavoda. 

Z obema smo uspešno sodelovali. Opravili smo tri seje Sveta zavoda in štiri seje Sveta 

staršev.  

14. ŠOLSKI SKLAD 
Svet Osnovne šole Križe ja na svoji 6. redni seji sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. 

Šolski sklad ima upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednica Helena Dejak in šest članov: 

Nataša Dovžan, Sašo Stanojev, Vesna Gosar, Uroš Čadež, Andrej Remškar in Primož Meglič. 

Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega 

programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. 

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij in drugih virov 

(ZOFVI 135. člen).  

 

 

        Ravnateljica: 

Erna Meglič, prof. 


